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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 

 

 الجامعة صفوةیة الكل المؤسسة التعلیمیة .1

  قسم ھندسة تقنیات الحاسوب   / المركز علمي القسم ال .2

 CTE  0 2 0 2 /تطبیقات الحاسوب اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 120 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 

 22/6/2021 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 قررأھداف الم .8

  تطب�قات الحاسوب من خالل برنامج الماتالب.إكتساب الطالب المفاه�م األساس�ة عن 
  القدره على بناء اي تطبیق حاسو�ي من خالل استعمال الماتالب.إكتساب الطالب 

 
  تطب�ق�ه و�رمجتها �الماتالب.إكتساب الطالب المهارة والقدرة الالزمتین لحل مسائل 
 دیثة وتعر�ف المشكالت التي تحتاج الى المز�د من ال�حث العلمي    ال�حث في المواض�ع الح

 المعمق.
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

  ھداف المعرفیة األ -أ
 توضیح المفاھیم االساسیة للبرمجھ بالماتالب. -1أ
 في معالجة المشكلة. مھاراتالاكتساب  -2أ
 اي تطبیق حاسو�ي. كمقدمة في بناءاكتساب المھارات االساسیة  -3أ
 basics of matlab, matlabاكتساب المفاھیم البرمجیة للبرمجھ بالمتالب كـ ( -4أ

environment, matrices, control flow in matlab (if statement, for loop, and 
while condition), 2D plotting and 3D plotting, dealing with matlab functions, 

writing function, image processing using matlab and  GUI) 
 برمجة التطبیقات.  ي تصمیم وطلبة لمعرفة واسعة فالتأھیل   -5أ
 .طلبة لیكونوا ملمین بالجوانب النظریة والعملیةالتأھیل    -6أ
  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 

 ان یكون الطالب قادراً على: عند اتمام ھذا المقرر للطالب، یجب
 التطبیق المطلوب برمجتهتحلیل   - 1ب
 التفكیر في معالجة المشكلة حسب قواعد معینة. - 2ب
 حل المشكلھ وبرمجة التطبیق. – 3ب
 كیفیة ایجاد حل للمشكلة.المقارنة بین أنواع المشاكل و -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 
 اضرات النظریة وتطبیق بعض التجارب المفیدة في المختبر.المحاضرات االسبوعیة للمح -
 . لتدریبات واألنشطة في قاعة الدرسا -
 لتطویر القابلیات. واقع االلكترونیة لإلفادة منھاإرشاد الطالب إلى بعض الم -
 بعض المشاكل والیة ایجاد الحلول لھا.وتحلیل  عقد حلقات بحثیة یتم من خاللھا شرح -
 
 
 

 ق التقییم طرائ     
 

 المشاركة في قاعة الدرس.
 .وأنشطة (نظریة وعملیة) ئیةونھا اختبارات فصلیة

 
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 . المقرر الموعد في وتسلیمھا الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطویر -1ج
 .التفكیر المنطقي والعملي إلیجاد حلول للمشاكل بأسلوب نظري ریاضي -2ج
 والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطویر -3ج
 .للمشاركة في عمل جماعي تطوعال على الطالب قدرة تطویر -4ج

  



  3الصفحة   
  

 طرائق التعلیم والتعلم     

 .الوقت بأھمیة یشعر نحو على المحاضرة إدارة -
 .الجماعیة والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكلیف -
 یة.الجماع لألنشطة الدرجة من نسبة تخصیص -

 
 

 طرائق التقییم    
 

 .المسؤولیة وتحملھ الطالب التزام دلیل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة -
 والبحوث المطلوبة من الطالب تقدیمھا. الواجبات تقدیم في المحدد بالموعد االلتزام -
 .اريوالمھ المعرفي والتحصیل االلتزام عن (نظریة وعملیة) والنھائیة الفصلیة االختبارات تعبر -

 
 

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 التقنیة. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمیة -1د
 المتعددة. اإلنترنت والوسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمیة -2د
من اجتیاز اختبارات مھنیة تنظم من قبل وبذلك یمكنھ  والمناقشة ارالحو على الطالب قدرة تطویر -3د

 . جھات محلیة/إقلیمیة/دولیة
 .من تطویر ذاتي مستمر لما بعد التخرج لباتمكین الط -4د
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 بنیة المقرر   .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

طریقة  طریقة التعلیم
 ییمالتق

نظري +   2 االول
 عملي 2

 ,Introduction الطالب یفھم الموضوع
Matlab 

environment,  
Matlab  

windows 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الثاني
 عملي 2

 A first program الطالب یفھم الموضوع
expressions, 

constants, 
colon 

operators 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الثالث
 عملي 2

 A first program الطالب یفھم الموضوع
expressions, 

constants, 
colon 

operators 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الرابع
 عملي 2

 Variables and الطالب یفھم الموضوع
assignment 
statement 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الخامس
 عملي 2

 Arrays, Built in الطالب یفھم الموضوع
functions, 

Basic  

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 السادس
 عملي 2

 Basic الطالب یفھم الموضوع
plotting(Multip
le data sets in 

one graph) 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 السابع
 عملي 2

 Arguments and الطالب یفھم الموضوع
return values, 
M-file, input – 

output 
statement  

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الثامن
 عملي 2

 Control الطالب یفھم الموضوع
statements  

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 التاسع
 عملي 2

 Control الطالب یفھم الموضوع
statements 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 العاشر
 عملي 2

 Repetition الطالب یفھم الموضوع
statements  

 Quiz نظري + عملي

الحادي 
 عشر

نظري +   2
 عملي 2

 Repetition الطالب یفھم الموضوع
statements 

 Quiz نظري + عملي
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نظري +   2 الثاني عشر
 عملي 2

 Repetition الطالب یفھم الموضوع
statements 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الثالث عشر
 عملي 2

 Quiz نظري + عملي String handling الطالب یفھم الموضوع

نظري +   2 الرابع عشر
 عملي 2

 Procedures الطالب یفھم الموضوع
and functions 

 Quiz نظري + عملي

الخامس 
 عشر

نظري +   2
 عملي 2

-Cells (pre الطالب یفھم الموضوع
defined cells, 

its usage) 

 Quiz نظري + عملي

السادس 
 عشر

نظري +   2
 عملي 2

-Cells (pre الموضوعالطالب یفھم 
defined cells, 

its usage) 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 السابع عشر
 عملي 2

 Printing الطالب یفھم الموضوع
Output 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الثامن عشر
 عملي 2

 Handling الطالب یفھم الموضوع
graphics and 
user interface 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 شرالتاسع ع
 عملي 2

 Handling الطالب یفھم الموضوع
graphics and 

user interface 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 العشرون
 عملي 2

 Handling الطالب یفھم الموضوع
graphics and 

user interface 

 Quiz نظري + عملي

الحادي 
 والعشرون 

نظري +   2
 عملي 2

 Quiz نظري + عملي GUI interface الطالب یفھم الموضوع

الثاني 
 والعشرون

نظري +   2
 عملي 2

 Predefined الطالب یفھم الموضوع
GUIs and 

Dialog Boxes 

 Quiz نظري + عملي

الثالث 
 والعشرون

نظري +   2
 عملي 2

 Predefined الطالب یفھم الموضوع
GUIs and 

Dialog Boxes 

 Quiz نظري + عملي

الرابع 
 والعشرون

+  نظري  2
 عملي 2

 Menu- driven الطالب یفھم الموضوع
programs 

 Quiz نظري + عملي

الخامس 
 والعشرون

نظري +   2
 عملي 2

 Menu- driven الطالب یفھم الموضوع
programs 

 Quiz نظري + عملي

السادس 
 والعشرون

نظري +   2
 عملي 2

 Manipulating الطالب یفھم الموضوع
Text 

 Quiz نظري + عملي

بع السا
 والعشرون

نظري +   2
 عملي 2

 Manipulating الطالب یفھم الموضوع
Text 

 Quiz نظري + عملي

الثامن 
 والعشرون

نظري +   2
 عملي 2

 Introduction to الطالب یفھم الموضوع
Image Analysis 

 Quiz نظري + عملي
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 البنیة التحتیة  .10

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 .David McMahon, "Matlab Demystified", 2007 (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2
 
Brain Hahn and Daniel T. Valentine, "Essential 
Matlab for enginners and scientists", 3rd 
edition, 2007. 

 
 

 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 

 

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 

 

 الدراسي خطة تطویر المقرر  .11
   

زیادة عدد ساعات المحاضرات النظریة والعملیة وذلك لتحقیق استغالل أفضل للتطبیق النظري والعملي في 
 ترسیخ فھم أفضل ألكبر كم ممكن من المفردات التي یتم تدریسھا في المحاضرات النظریة والعملیة.

 
 
 

 

 

التاسع 
 والعسرون

نظري +   2
 عملي 2

 Introduction to الطالب یفھم الموضوع
Image Analysis 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الثالثون
 عملي 2

 Introduction to الطالب یفھم الموضوع
Image Analysis 

 Quiz نظري + عملي


